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Rauno ”Rauski” Mä-
kinen kuoli nopeasti 
edenneen sairau-

den murtamana 27.11. 2017 
Vantaalla. Hän oli syntynyt 
9.8.1944 Asikkalassa. 

Rauskin tunsivat täällä ky-
lällä monet, sillä kuuluihan 
hän 70-luvun alussa nous-
seen Koivukylän kerros-
taloalueen ensimmäisiin 
asukkaisiin ja siihen suku-
polveen, joka aloitti vireän 
järjestötoiminnan ja yhteis-
työn, sekä asukkaiden että 
järjestöjen kesken uudella 
asuinalueella.

Varsinaisen päivätyönsä 
Rauski teki Vantaan kau-
punginsihteerinä, josta teh-
tävästä jäi eläkkeelle 2007. 
Kaupunginsihteerin tehtä-
viin kuului valmistella asiat 
niin kaupunginhallituksel-
le kuin valtuustollekin, jo-
ten tehtävä antoi aitiopai-
kan seurata melkein 40 v 
ajan kaupungin kehitystä 
ja kasvua 70.000 asukkaan 
maalaiskunnasta nykyisek-
si Suomen neljänneksi suu-
rimmaksi kaupungiksi. 

Virka-asema toi myös vas-
tuullisia tehtäviä mm. sekä 
Jorvin että Peijaksen sai-
raanhoitoalueen hallinnossa. 
Viimeisten parin vuosikym-
menen ajan mieluisa, mutta 
samalla myös hyvin vaativa 
työtehtävä oli Vantaan vaali-
toimiston päällikkyys. 

Kaikissa näissä tehtävissä 
Rauski tunnettiin asioihin 
paneutuvana, yhteistyökykyi-
senä ja hyvin verkostoituvana 
toimijana.

Rauskin tietämys ja perehty-
neisyys kunnallishallintoon ja 
sitä sääteleviin eri säädöksiin 
oli erinomainen. Hänellä oli 
selkeä käsitys siitä, miten hal-
lintoa piti kehittää, jotta sekä 
läpinäkyvyys että demokratia 
toteutuisivat arjen hallinnos-
sa ja päätöksenteossa. Hän 
seurasi elämänsä loppuun as-
ti tätä oman alansa kehitystä 
ja osallistui aktiivisti useisiin 
asiaa käsitteleviin ryhmiin. 
Hän oli myös aina valmis an-
tamaan oman osaamisensa 
muiden käyttöön, eikä tehnyt 
siitä koskaan numeroa. 

Merkittävän työuran ohella 
toisen elämäntyön muodos-
ti toiminta laaja-alaisesti eri 
kansalaisjärjestöissä. Raus-
kin poliittinen toiminta alkoi 
Tampereen Opiskelevissa 
Sosialisteissa 1960-luvulla 
jatkuen Vantaalla Nuorisolii-
ton ja kansandemokraattisen 
liikkeen järjestöissä. Koivu-
kylään muutettuaan hän oli 
perustamassa 1970-luvulla 
sinne vasemmistolaisia pai-
kallisyhdistyksiä. Hän toimi 
vuosikymmeniä aktiivises-
ti niitten johtokunnissa eri 
tehtävissä. Vielä syyskuussa 
Rauski osallistui täysipainoi-
sesti Koivukylän Vasemmis-
ton johtokunnan toimintaan.  
Rauski oli pitkään myös pu-

heenjohtajana ja ohjaajana 
Havukoski-Koivukylän De-
mokratian Pioneereissa. 

Rauskin sydäntä lähellä oli-
vat aina yhteiskunnan haa-
voittuvaisimmat, lapset ja 
maahanmuuttajat, aikanaan 
chileläiset, myöhemmin 
muut pakolaiset, jotka apua 
tarvitsivat. Monikulttuuri-
suus ja siihen liittyvät mo-
net haasteet olivat Rauskille 
tärkeitä niin virkatehtävissä 
kuin myös vapaa-ajalla. Sa-
moin kiinnostus kansainväli-
syyteen näkyi hänen toimis-
saan monella tavalla.

Toiminta Rekolan Raikkaas-
sa jatkui yli 30 vuotta. Hän 
oli seuran sihteerinä yli 10 
vuotta ja sen jälkeen tilin-
tarkastajana useita vuosia. 
Rauski oli myös aina valmis 
osallistumaan talkoolaisena 
monien kilpailujen käytän-
nön järjestelyihin. Oman 
osansa Rauskin vapaaehtois-
työstä sai myös Toimiva Koi-
vukylä-Toimari ry.

Rauski oli aidosti kiinnos-
tunut oman asuinalueensa 
kehityksestä ja hyvinvoinnis-
ta. Kun Koivukylän kerros-
taloalue vietti 40 v juhliaan 
ja Yleisradio teki haastatte-
luohjelman kävelykierroksen 
merkeissä kylällä, oli Rauski 
helppo ja asiantunteva haas-
tateltava perinpohjaisine 
tietoineen kylän eri raken-
nusvaiheista, kehityksestä ja 
nykytilasta. Hän muisti Koi-

vukyläpäivien alkuhistorian, 
taistelut ja adressit milloin 
bussilinjojen säilyttämisek-
si tai lisäämiseksi alueelle, 
vaatimukset saada talviluis-
teluun pukukopit Rautkallion 
kentälle tai ns. laululavan 
rakentamisen tai valaistuk-
sen lisäämisen alueelle. Ja 
kaikki tämä tehtiin tuolloin 
70-90-luvuilla hyvässä yh-
teistyössä asukkaiden ja eri 
järjestöjen kanssa. Uuden, 
kehittyvän kylän asiat koettiin 
yli puoluerajojen yhteisiksi 
asioiksi ja niitten eteen Rauski 
oli aina valmis toimimaan.

Muutama vuosi sitten Raus-
ki oli aktiivisti mukana pyr-
kimyksissä saada käytöstä 
poistettu hyväkuntoinen Tar-
hapuiston koulu muutetuksi 
asukkaiden kylätaloksi.

Rauski ymmärsi yhteisölli-
syyden merkityksen ja halusi 
saada sen eläväksi toiminnak-
si kylän arjessa. Hän seurasi 
tarkasti Koivukylän uuden 
keskustasuunnitelman eri vai-
heiden kehitystä ja käsittelyä 
kaupungin luottamuselimissä. 

Hän oli huolissaan sekä 
hankkeen jatkuvasta pitkitty-
misestä että ns. vanhan osta-
rin kohtalosta. Hän painotti 
kaikissa kannanotoissaan 
vapaaseen kansalaistoimin-
taan tarkoitettujen yhteisten 
monitoimitilojen (asukasti-
lojen) merkitystä ja tilojen 
riittävyyttä. Samoin hän piti 
erittäin tärkeänä selkeän ja 
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avoimen kylätorin sisällyt-
tämistä uuteen keskusta-
suunnitelmaan kyläläisten 
niin kohtaamis- kuin tapah-
tumien järjestämispaikka-
nakin. Kirjaston merkitystä 
tämän kaiken keskipisteenä 
hän piti erittäin tärkeänä ja 
puhui aina kirjaston tilojen 
laajentumisen puolesta.

Ominaista Rauskille oli, et-
tä kaikki saamansa tehtävät 
hän hoiti säntillisesti ja ne 
olivat aina yhtä arvokkaita ja 
tärkeitä, oli sitten kyse jonkin 
tilaisuuden organisoinnista, 
hallinnollisen kirjeen laatimi-
sesta, kokousosallistumises-

ta, talkootyöstä tai vaikkapa 
lennäkkien jakamisesta. Niin 
pientä tai suurta tehtävää ei 
ollutkaan, johon Rauski ei 
olisi tarttunut. 

Rauskin paikka on nyt mo-
nessakin mielessä tyhjä. 
Olemme menettäneet luo-
tettavan, uutteran ja asioihin 
perehtyneen yhteistyökump-
panin, kyläaktiivin ja hyvän 
toverin.

Rauskia jäivät läheisten li-
säksi kaipaamaan laaja ys-
täväpiiri ja suuri järjestövä-
en joukko koko Koivukylän 
suuralueella.

100-vuotis koivut saivat nimikyltit
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K uten lehdessämme 
syksyllä kuvin ker-
roimme, niin tule-

van Elmon urheilupuiston 
pohjoispäähän, 1,5 kilomet-
rin mittaisen ulkoilureitin 
ja talvella hoidetun ladun 
reunalle istutettiin Juhan-
nuksen alla Koivukylän 
Lähisanomien ja Toimiva 
Koivukylä-Toimari ry:n 
ideoimat 100 juhlavuoden 
koivuntainta. Siellä ne ovat 
komeassa rivistössä helpos-
ti löydettävissä sinisten tai-
misuojien ansiosta. Joulun 
alla, kun maa ei vielä ollut 
roudassa, saatiin Vantaan 
kaupungin aluerahan tur-
vin toteutetuksi hienot ni-
mikyltit koivukujan kum-
paankin päähän. 

Käykääpä ulkoilemassa ja 
samalla tarkistamassa, että 
taimisuojat ovat pysyneet 

Taimien istutus kesäkuussa osin kivikkoisenkin metsän reu-
naan ei paikoin onnistunut pelkällä istutusputkella vaan avit-
tamaan tarvittiin myös lapiomiestä.

Syyskuussa taimet olivat 
tehneet jo uudet lehdet

Joulukuussa asennettiin nimikyltit paikoilleen.

Rauno Mäkinen

paikoillaan kovista tuulista 
huolimatta. Pidetään yh-
dessä huolta tästä nimikko-
kujastamme. Mielellämme 

otamme vastaan myös luki-
joiden ottamia kuvia puit-
ten vaiheista eri vuodenai-
koina.
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